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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V Evropské unii existuje strukturální potřeba sezónních pracovníků nejen kvůli 
demografickým problémům, s nimiž se EU potýká, a kvůli stárnutí populace, které se 
v budoucnu pravděpodobně ještě zrychlí, ale také z důvodu výrazného nedostatku pracovních 
sil v tomto odvětví. 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání stanoví společné požadavky na 
povolování a pobyt v EU a práva sezónních pracovníků ze třetích zemí. 

V souvislosti s předkládanou směrnicí má navrhovatelka tohoto stanoviska výhrady 
k nedostatečnému zajištění rovných příležitostí žen a mužů, přičemž na jedné straně vítá 
pobídky pro cirkulační migraci, avšak na straně druhé vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
znevýhodněným postavením mnoha sezónních pracovníků, zejména žen.

Přestože je obtížné sestavit přesnou statistiku, je zřejmé, že ženy tvoří významnou část 
migrující populace, což musí být plně zohledněno, mají-li být migrační toky podmíněné 
výhradně sezónním zaměstnáním efektivně řízeny.

V řadě zemí mají ženy znevýhodněné postavení především v důsledku chudoby spolu s 
nedostatečným pojištěním a sociálním zabezpečením, nízkou kvalifikací (nedostatečným 
vzděláním) a omezenými finančními prostředky, jakož i s malým povědomím o svých 
právech. Mimoto se potýkají s předsudky a stereotypy na základě pohlaví, rasy 
a náboženského vyznání i s jinými formami diskriminace. Všechny tyto a další související 
problémy mají tíživější dopad na ženy zaměstnané jako sezónní pracovnice, především mají-li 
další povinnosti – například pečují o nezletilé děti.

Sezónní pracovnice jsou často zaměstnávány v zemědělství v období výsadby a v období 
sklizně a v odvětví cestovního ruchu během prázdnin. V mnoha případech jim jsou však 
ukládány další povinnosti nad rámec jejich smluv o sezónním zaměstnání, včetně domácích 
prací či péče o starší či postižené osoby nebo děti. Stávající nerovnosti v odměňování či 
podmínkách sezónního zaměstnání by neměly přetrvávat v důsledku kolísající poptávky po 
specifické kategorii migrujících sezónních pracovníků, konkrétních pobídek a záruk, které jim 
jsou nabízeny, či problémů, kterým čelí. Zvláštní zmínku si v tomto stanovisku zasluhuje 
nutnost chránit děti, které žijí v poskytovaných ubytovacích prostorách, a zajištění důsledného 
dodržování zdravotních a bezpečnostních požadavků u migrujících sezónních pracovnic, které 
jsou těhotné, krátce po porodu nebo které kojí. 

Ženy najaté na sezónní práce musí znát svá práva, podmínky svých pracovních smluv 
a povahu činností, které mají vykonávat, aby nemusely odpracovat více hodin, než si přejí, 
jako pomocnice v domácnosti nebo pečovatelky, či aby nebyly nuceny k nelegálnímu 
obchodu a/nebo prostituci. Sezónní pracovnice mají často obzvláště znevýhodněné postavení, 
neboť neví, jakými prostředky se mohou bránit, nebo se je zdráhají použít z obavy, že by to 
nepříznivě ovlivnilo jejich vyhlídky na další zaměstnání.
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Proto je nutné jasně vymezit práva a povinnosti sezónních pracovníků v těch hospodářských 
odvětvích, která splňují kritéria sezónního zaměstnávání, aby se tak zabránilo svévolným 
nebo nepřípustným pracovním podmínkám či vykořisťování. Je rovněž nezbytné vytvořit 
bezpečný systém právní ochrany sezónních pracovníků spolu s koordinovanými opatřeními 
a pravidelnými úředními kontrolami s cílem zavést závazné minimální normy, které zajistí 
přijatelné odměňování, ubytování a hygienické standardy. 

Podrobné údaje o podmínkách vstupu a pobytu, kompletní informace o právech pracujících 
a veškeré nezbytné dokumenty by měly být sezónním pracovníkům k dispozici v  jejich 
jazyce a rovněž by měly být zajištěny tlumočnické služby, aby se i negramotným 
pracovníkům, především ženám, mohlo dostat veškeré možné pomoci, a byli tak schopni plně 
porozumět svým právům a snadněji se právními prostředky domoci nápravy v případě 
porušování těchto práv, špatného zacházení nebo sexuálního zneužívání či jiných forem 
vykořisťování.

Toto stanovisko musí také zdůraznit, že je nutné vynaložit veškeré úsilí ke zlepšení postavení 
žen při sezónním zaměstnání pomocí vzdělání / odborné přípravy a programů podpory, které 
budou speciálně uzpůsobeny jejich potřebám. Průběžné systematické zlepšování jejich 
znalostí a dovedností, větší mobilitu a lepší „cirkulační migraci“ ve prospěch EU, třetích zemí 
a samotných sezónních pracovníků by mohlo zajistit uplatňování vhodných nástrojů, výměna 
osvědčených postupů mezi členskými státy EU a koordinovaný postup odborových a jiných 
organizací v třetích zemích. Cílem je na jedné straně zlepšit produktivitu, 
konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj v členských státech v zájmu účinného 
prosazování a dosažení strategických cílů EU 2020 a vytvořit sociálnější Evropu a na straně 
druhé zajistit ochranu sezónně zaměstnaných občanů třetích zemí.

Mimoto musí toto stanovisko podtrhnout nutnost zvažovat hledisko rovnosti žen a mužů při 
sestavování a provádění rozpočtů v jednotlivých členských státech, aby bylo zajištěno jak 
dostatečné financování, tak sledování a vyhodnocování efektivity cílených programů 
a pobídek zaměřených na ochranu práv stálých a sezónních pracovníků a aby byla posílena 
sociální soudržnost.

Nejracionálnějším základem pro zavedení vhodných politik, které budou řešit výzvy 
a problémy spojené se sezónní migrací, je systematický sběr statistických údajů o sezónní 
migraci žen.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Tato směrnice má přispět k boji proti 
nelegální migraci, nehlášenému 
zaměstnávání a šedé ekonomice, které 
umožňují a podporují existenci 
vyděračských sítí a sítí organizovaného 
zločinu, jejichž oběťmi jsou obecně ženy 
a děti ve znevýhodněném postavení.

Or. el

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Tato směrnice musí zohledňovat 
skutečnost, že podle zpráv OSN, OECD, 
Mezinárodní organizace práce a dalších 
organizací tvoří značnou část sezónních 
migrantů, kteří každoročně přicestují do 
EU, ženy ze třetích zemí postižené 
chudobou, negramotností a nízkou životní 
úrovní.

Or. el
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Tato směrnice musí rovněž 
zohledňovat překážky, jimž obecně čelí 
migrující sezónní pracovnice, zejména 
ženy s nezletilými dětmi, které se vedle 
obtížné adaptace v cizí zemi a neznámém 
pracovním prostředí potýkají také 
s předsudky a stereotypy na základě 
pohlaví, rasy, barvy pleti a náboženského 
vyznání a s jinými formami diskriminace.

Or. el

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Sezónní pracovníci musí znát svá 
práva a musí si být vědomi skutečnosti, že 
jejich zaměstnání má být výhradně 
sezónní povahy, především v případě žen, 
které jsou vedle pracovních povinností 
dohodnutých ve smlouvě o sezónním 
zaměstnání často nuceny vykonávat další 
činnosti, například pomáhat v domácnosti 
nebo pečovat o starší či postižené osoby 
nebo malé děti, či dokonce poskytovat 
různé služby, například provozovat 
prostituci.

Or. el
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Příslušné orgány musí provádět 
pravidelné kontroly vhodnosti ubytování 
a přijatelnosti životních podmínek 
a hygienických standardů sezónních 
pracovníků, zejména jsou-li ubytovány 
i děti. Zjistí-li nedostatky, měly by mít tyto 
kontrolní orgány pravomoc vydávat 
zaměstnavatelům doporučení a za 
přestupky ukládat pokuty.

Or. el

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Sezónní pracovníci jsou často 
oběťmi různých forem zneužívání ze 
strany svých zaměstnavatelů v podobě 
např. sexuálního zneužívání, povinnosti 
vykonávat práci navíc, nepřiměřeně 
dlouhé pracovní doby, nepřijatelných 
pracovních podmínek nebo 
nespravedlivého odměňování. Proto bude 
nutné zajistit úzkou oboustrannou 
komunikaci mezi státem, příslušným 
místním orgánem a odborovými či jinými 
organizacemi, aby ve vzájemné 
součinnosti navrhly vhodné programy, 
které zajistí lepší postavení, vzdělávání 
a podporu sezónních pracovníků 
a pracovnic, a mechanismy pro řešení 
problémů.

Or. el
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 5  odst. 1  písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doklad o tom, že žadatel absolvoval 
lékařské vyšetření, netrpí přenosnými 
chorobami a jeho zdravotní stav je dobrý;

Or. el

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání v souladu s vnitrostátním 
právem uplatněny sankce. 

3. Členské státy mohou žádost zamítnout, 
jestliže byly vůči zaměstnavateli za 
nenahlášenou práci a/nebo nezákonné 
zaměstnávání a/nebo obtěžování, špatné 
zacházení či zneužívání pracovníků
v souladu s vnitrostátním právem 
uplatněny sankce.

Or. el

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zpřístupnění informací o podmínkách 
vstupu a pobytu, včetně práv a veškerých 
dokladů potřebných pro žádost o pobyt 
a práci na území členského státu jako 
sezónní pracovník.

8. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zpřístupnění informací o podmínkách 
vstupu a pobytu, včetně práv a veškerých 
dokladů potřebných pro žádost o pobyt 
a práci na území členského státu jako 
sezónní pracovník. Tyto informace budou 
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jednoznačné a srozumitelné pro všechny 
osoby, nehledě na úroveň jejich vzdělání.

Or. el

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní 
pracovník bude mít ubytování, které 
zajišťuje přiměřenou životní úroveň. 
Jestliže jsou sezónní pracovníci povinni za 
takové ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

14. Členské státy si od zaměstnavatelů 
sezónních pracovníků vyžádají, aby 
poskytly důkaz o tom, že sezónní 
pracovník bude mít ubytování, které 
zajišťuje přiměřenou životní úroveň, 
a jmenují úředníka nebo odbor, jenž bude 
zodpovídat za:

i) provádění pravidelných kontrol úrovně 
ubytování a životních podmínek,
ii) vydávání doporučení zaměstnavatelům 
a
iii) pokutování zaměstnavatelů, pokud se 
těmito doporučeními neřídí.
Jestliže jsou sezónní pracovníci povinni za 
takové ubytování zaplatit nájem, nebudou 
náklady na tento nájem nadměrné 
v porovnání s jejich platem.

Or. el

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 15  písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) práva odmítnout další povinnosti (to 
se týká například snahy požadovat po 
sezónních pracovnicích domácí práce 
nebo péči o starší či postižené osoby nebo 
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malé děti či je nutit k prostituci) nad 
rámec podmínek smlouvy o sezónním 
zaměstnání, aniž by jim hrozil postih.

Or. el

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 16 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování, 
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati;

1. na pracovní podmínky, včetně 
požadavků týkajících se odměňování, 
propouštění, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jež se vztahují na sezónní práci, 
jak vyplývá z právních nebo správních 
předpisů a/nebo všeobecně použitelných 
kolektivních smluv členského státu, do 
kterého byli v souladu s touto směrnicí 
přijati, aniž by byli diskriminováni na 
základě pohlaví a v plném souladu 
s normami v oblasti ochrany zdraví 
a bezpečnosti, jedná-li se o sezónní 
pracovnice, které jsou těhotné, krátce po 
porodu nebo které kojí.

Or. el

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby třetí osoby, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými 
v jejich vnitrostátních právních předpisech 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
této směrnice, se mohly se souhlasem 
sezónního pracovníka jeho jménem nebo 
na jeho podporu účastnit v jakémkoli 
správním nebo občanskoprávním řízení za 

Členské státy zajistí, aby třetí osoby, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými 
v jejich vnitrostátních právních předpisech 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
této směrnice, se mohly se souhlasem 
sezónního pracovníka jeho jménem nebo 
na jeho podporu účastnit v jakémkoli 
správním nebo občanskoprávním řízení za 



PA\840068CS.doc 11/11 PE452.884v01-00

CS

účelem provádění této směrnice. účelem provádění této směrnice. Členské 
státy informují sezónní pracovníky o tom, 
že existují mechanismy, jak se právními 
prostředky jednoduše domoci nápravy 
v případě porušování jejich práv, 
špatného zacházení nebo obtěžování.    

Or. el

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programy sociálního začleňování 
v hostitelských zemích
Členské státy zavedou zrychlené programy 
a opatření jako účinný nástroj pro 
předávání informací sezónním 
pracovníkům a pracovnicím s cílem 
pomoci těmto pracovníkům a pracovnicím 
získat základní znalost jazyka hostitelské 
země. Sezónní pracovníci by měli získat 
pracovní znalost těch oblastí práva, které 
se týkají podmínek jejich zaměstnání, 
a kultury, zvyklostí a konvencí evropské 
společnosti, v níž budou žít a pracovat, 
aby byl zajištěn vzájemný respekt 
k odlišnostem a tak lepší adaptabilita 
a socializace ve prospěch obou stran a 
v zájmu dosažení strategických cílů EU 
2020. 

Or. el


